
ردیف

حیطههمکارانمجريعنوان

بازنگري، اجرا و ارزشیابی برنامه 1
آموزش عملی درس اخالق پرستاري و 
ارتباطات حرفه اي با استفاده از رویکرد 

بین رشته اي و روشهاي یادگیري فعال

سرکار خانم 
دکتر مژگان 

بهشید

دکتر ابولقاسم امینی، دکتر اکرم قهرمانیان، دکتر سعید ،دکتر مهستی علیزاده
خامنه، فرانک جبارزاده، دکتر مهران سیف فرشد، دکتر سعید ترشیزي

تدوین و بازنگري برنامه 
هاي آموزشی 

آموزش، ارزیابی و پس خوراند به 2
دانشجویان پزشکی از طریق شبکه 

هاي اجتماعی مجاز

سرکار خانم 
دکتر مریم زارع 

نهندي

،ينوریدهیدکتر مسعود فق،دکترعلیرضا غفاري،دکتر علی بناگذارمحمدي
،دکترحمید نوشاد، دکتر نوشین میالنچیان،دکتر ناصر مویدنیا،دکترعلی استادي
دکتر نسرین غالمی، دکتر فرهنوش فرنود،دکتر زهرا نورپناه

روشها و تکنیکهاي 
آموزشی

هاي طراحی و اجراي البراتوار مهارت 3
94تا 92اپیدمیولوژي 

سرکار خانم 
دکتر نیره امینی 

ثانی

، دکتر سعید ی بازرگانیقدکتر همایون صادن،سیدمرتضی شمشیرگراردکت
، مهندس دکتر پروین سربخش،دکتر محمد اصغري جعفر آباديدستگیري،

اصغر محمدپوراصلدکتر عبدالرسول صفاییان،

سنجش، ارزشیابی 
واثربخشی آموزشی

فرایندآموزش دستیاران در مورد 4
اختالالت تکاملی کودکان با استفاده از 

رویکرد ویزیت تیمی

جناب آقاي 
دکتر محمد 

برزگر

دکترسیف اهللا حیدرآبادي، دکتر نسرین براهنی، دکتر حسن شاهرخی، دکتر 
شهروز نعمتی و همکاران دکتر شادي شیوا و اساتید دانشکده توانبخشی و بخش 

لی اداره آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی و دستیاران ارزیابی تحصی
کودکان و روانپزشکی و نورولوژي و خانم خیابانی

مرجعیت، رهبري و 
مدیریت آموزشی

مداخالت سالمت درجامعه  توسط 5
دانشجویان پزشکی در خانه هاي 

همکاري بین بخشی : سالمت شهرداري 
در راستاي آموزش مبتنی بر جامعه 

سرکار خانم 
دکتر مهستی 

علیزاده

دکتر علیرضا رحیمی ،خانم مهرانگیز قاسمیه، خانم جواهر یاري، خانم زهرا 
دکتر حسین جباري بیرامی ، دکتر مریم : حسین زاده، آقاي اعظمی و همکاران

فرزاد عزیززادهو و السادات کاظمی شیشوان، دکتر مریم سپهري

مشاوره و راهنمایی 
نگی و وفعالیتهاي فره

امور تربیتی و اجتماعی

)1395اردیبهشت ماه (دانشگاه علوم پزشکی تبریز فرایندهاي نوآورانه و مطلوب نهمین جشنواره آموزشی دانشگاهیشهید مطهري 



تدوین کتاب ملی پریودنتولوژي بعنوان 6
مرجع آموزشی ملی براي دانشجویان 

دوره عمومی دکتراي دندان پزشکی

جناب آقاي 
دکتر رضا 

بعنوان پورعباس
دبیرکمیتهراهبر
دیوسرپرستنوی

سندگان

دکتر ،بیرنگدکتررضا،دکتر زهرا باغانی، دکترامیرآذرپژوه:دانشگاههاسایراز 
، دکتر بنفشه پورمرادي، دکتررضاپورعباس، دکترمژگانپاکنژاد، محسن بیگدلی

دکتر آرزو ، دکترمحمدتقیچیتسازي، دکتر محمود تمیزي، دکترپرویزترکزبان
دکتر حمیدرضا دانش ،دکتر فاطمه دهقان، دکتراحمدحائریان اردکانی، خبازیان
، دکتر فهیمه رشیدي میبدي، دکترمهردادرادور، دکترافشینخورسند،پرور

، دکترفاطمهسرلتی ، دکترسرگلزایی، دکتر داوود زارع، دکترامیررضارکن
،دکترعدیلهشیرمحمدي، دکتر سارا سهیلی فر، دکترحسنسمیاري
دکترحمید ، دکترفریالطالقانی، دکترمهرنازصدیقی، دکترمهرنوشصدیقی

، زاددکتررضافکرآ، دکترامیر حسینفرهمند، دکتررضاعمید، رضاعرب
، دکترمهدیکدخدازاده،دکترمهردادلطفآذر،دکترمحمدکتابی،قنبري... دکترحبیبا

دکتر فرزانه سادات ،دکترامیرمعینتقوي، دکترندامسلمی، دکترمحمد محمدي
دکترجابر ، دکترسیامکیعقوبی، دکتربهزادهوشمند،دکترامیدمقدس، وزیري

دکترحسنیهیوسفیفخر، یقینی

محصوالت آموزشی


